
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 
do Przedszkola   Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach 

W roku szkolnym 2018/2019 

– zasady, tryb postępowania, dokumentacja 

  

 Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2018 
z dnia 16.02.2018 r. 

 
Podstawa prawna: 

 

1. Rozdział 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Art. 153 ust.1, 2, Art. 154 pkt 2, Art. 
158– Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, 
poz. 624 z późn zm.). 

3. Zarządzenia Nr/ 251/18  Wójta Gminy Brody  z dnia  12.02.2018  roku w sprawie 
ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej  oraz 
przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla których  organem prowadzącym jest  
Gmina Brody. 

4. Uchwały Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 
spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1. 

  

1.  Zapis Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Samorządowego,  zwany 
dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do 
przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj 
dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres 
uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się też do 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których 
rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do  Przedszkola Samorządowego  im. 
Juliana Tuwima w Brodach  ze względu na to, że przedszkole jest publiczną 
placówką ogólnodostępną. 



2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku 
szkolnego.  
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor 
przedszkola. 

3.  Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się bezpośrednio 
w przedszkolu. 

4. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informację 
o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości 
dyrektor przedszkola. Informacja umieszczana jest na  tablicy ogłoszeń w holu 
głównym. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem rekrutacji, po 
rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego 
przez dzieci uczęszczające już do przedszkola. 

5.   Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego 
komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych 
dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest 
publikowany na  tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

6.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana 
przez dyrektora przedszkola. 

7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 

Rozdział II 

                                                    Zasady rekrutacji 

 

§ 1 

1. Do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:  

 

1) dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Brody. 

2) dzieci 3,4,5,6 – letnie (urodzone w latach 2015 – 2012); 

3) w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dzieci 
urodzone w 2016 roku mogą być przyjęte dopiero po ukończeniu przez nie 2,5 
lat; 

4) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,  

 

 

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wniosek, który może być pobrany 
w placówce lub ze  strony przedszkola: www.brodyprzedszkole.wordpress.com 

3.  Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

http://www.brodyprzedszkole.wordpress.com/


4. Wypełniony  wniosek o przyjęcie dziecka wraz z ewentualnymi oświadczeniami i 
załącznikami  należy złożyć w przedszkolu w okresie od 01 marca danego roku do 30 
marca 

5.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.  Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

7.  Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy 
podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach. 

8.  Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania 
umowy,  w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok 
szkolny oraz do wypełnienia dodatku do wniosku dotyczącego dodatkowych 
informacji o dziecku w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. 

 

 

§ 2 

Etap zerowy. 

1. Dzieci 6  letnie oraz młodsze już uczęszczające do przedszkola - w roku szkolnym 
2018/2019  będą przyjmowane automatycznie, na podstawie składanych przez 
rodziców u dyrektora przedszkola Deklaracji o kontynuacji edukacji w  
przedszkolu. 

2. Deklaracja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

                                                                   

  § 3 

Pierwszy etap rekrutacyjny. 

 

1.    Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Brody  
przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:   

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



2. Kryteria te mają jednakową wartość. 

3. W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje: 

a. kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji, 

b. wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

c. samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 

 

 

 

 

§ 4 

 

                                                            Drugi etap rekrutacyjny. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie   
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 
przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym: 

a. Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 5 pkt 

b. Ustawowe prawo dziecka do korzystania z wychowania przedszkolnego w 
danym roku rekrutacyjnym - 5 pkt    

c. Pozostawanie  obojga rodziców dziecka w zatrudnieniu, lub pobieraniu nauki w 
trybie dziennym – 5 pkt.     

d.     deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy    
programowej - 2 pkt za każda godzinę 

 

§ 5 

2. Przyjęcia dzieci spoza gminy  mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami i nie mogą  wpływać na zmianę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

 

§ 6 



Postępowanie uzupełniające 

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie 
uzupełniające, które kończy się  23 maja  roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na 
zasadach opisanych wyżej. 

 

§ 7 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez   
dyrektora przedszkola. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor.      

2.  Przebieg postępowania :  

a. weryfikacja  złożonych wniosków i dokumentów, 

b. ustalenie  i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i   
nieprzyjętych   (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub 
informacja o liczbie wolnych miejsc), 

c. sporządzenie  protokołu   postępowania rekrutacyjnego. 

3. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci  w układzie alfabetycznym. Listy 
te podaje się do publicznej   wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 
siedzibie przedszkola. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył 
wymagane dokumenty. 

 

 

 

§ 8 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do przedszkola. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 
tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 



3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do 
dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

  

§ 9 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

 

1. Do wniosku dołącza się dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów: 

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.), 

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 
2013 r. poz. 135) 

e. oświadczenie o zatrudnieniu, 

f. oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym 

 

 

2 Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści:   
„Jestem    świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”. 

3. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za 
zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka. 

a. Wnioski o przyjęcie do przedszkola, deklaracje o kontynuacji edukacji  
przedszkolnej oraz oświadczenia  są do pobrania w przedszkolu, lub na 

stronie placówki -www.brodyprzedszkole.wordpress.com 

http://www.brodyprzedszkole.wordpress.com/


§ 10 

 

 Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 

 

Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:    

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W 
BRODACH 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Od 22.02.2018 do 28.02. 2018– Składanie  przez rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w  
roku szkolnym 2018/2019 . 

O1.03.2018– ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola i na tablicy ogłoszeń w 
przedszkolu komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 
2018/2019. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY           
2018/2019 

 

 Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018– składanie w przedszkolu podpisanych  przez 
rodziców, lub prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

  do 06 kwietnia 2018– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 10 kwietnia 2018 – Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów  
zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.                                     
Uwaga:  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola. 

 Od 11 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie  przez rodzica 
kandydata, lub opiekuna prawnego dziecka,  woli przyjęcia  do przedszkola w postaci 
pisemnego oświadczenia. ( Zawieranie umów) 

 23 kwietnia 2018 r. – Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych.  

 

  

 



POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończonej 
rekrutacji prowadzi się postępowanie uzupełniające według poniższego 
harmonogramu: 

  

 od 23.04.2018 do 07.05.2018 – Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie 
kryteriów; 

  od 08.05.2018 do 11.05.2018 -  Prace komisji weryfikacyjnej-  weryfikacja  wniosków 
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym; 

 15.05.2018 – Opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem 
do przedszkola. 

 Od 15 maja 2018  do 22 maja 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata, lub 
prawnego opiekuna woli przyjęcia  do przedszkola w postaci pisemnego 
oświadczenia. ( zawieranie umów) 

23 maja 2018 r. – Opublikowanie w przedszkolu list dzieci  przyjętych i 
nieprzyjętych 

 

 

Data ogłoszenia  16.02.2018 

 

 

 

 


